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Recomendação nº 15 

Conceito de Pesca de Subsistência Comunitária 

 

Considerando a afirmação da Comissão Europeia (CE), em resposta à 

recomendação nº 7/2020 do Conselho Consultivo para as Regiões Ultraperiféricas 

(CCRUP): “alguns Estados Membros reconheceram a pesca de subsistência como uma 

atividade comercial concreta para a qual são emitidas licenças de pesca específicas” 

verificámos que o “conceito de pesca de subsistência comunitária”, na União Europeia é 

díspar da realidade. 

Considerando ainda que, segundo a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura, das Nações Unidas (FAO), a pesca de subsistência1  é uma 

“pesca em que o peixe capturado é consumido diretamente pelas famílias em vez de ser 

vendido por intermediários” – isto é, uma pesca em que o peixe não é comercializado, 

uma pesca recreativa e, consequentemente, não-comercial.  

 

O CCRUP congratula-se por verificar que, na proposta de regulamento do 

parlamento europeu e do conselho (2018/0193), no que respeita ao controlo de pescas, na 

alínea a), do ponto 5 do artigo 55, consta o seguinte texto: “A Comissão pode adotar, por 

meio de atos de execução, regras de execução relativa: aos sistemas de registo ou de 

concessão de licenças para a pesca recreativa de espécies ou populações específicas”.  

 

Por isto, defendemos que o “conceito de pesca de subsistência comunitária”, seja 

definido no âmbito da pesca recreativa. Este conceito toma especial importância na 

Guyana Francesa, pois as suas populações indígenas (com as suas tradições, culturas e 

direitos históricos) praticam este tipo de pesca para prover alimento à sua comunidade. 

 

 

 

 

 
1 http://www.fao.org/3/x2465s/x2465s0g.htm#TopOfPage 

 

http://www.fao.org/3/x2465s/x2465s0g.htm#TopOfPage
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Propomos: 

“Conceito de pesca de subsistência comunitária”: pesca recreativa praticada 

por determinados povos, que capturam pescado exclusivamente para prover alimento à 

sua comunidade, usando artes de pesca artesanais e com baixo impacto no meio marinho.  

 

Deste modo, estas comunidades devem ser devidamente identificadas e emitidas 

as respetivas licenças pelo Estado-Membro. 

 

Cumprimentos,  

 

O Presidente do Comité Executivo do CCRUP, 

 

 

______________________________________ 

(David Pavón González) 

 

Praia da Vitória, 4 de agosto de 2021 
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